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RESUMO1
Neste trabalho, procuramos analisar a figura feminina nas lendas
do folclore brasileiro a partir dos conceitos de formação discursiva
e formação ideológica da Análise do Discurso francesa. O objetivo
de nossa investigação – que levou em conta o estudo de três lendas
selecionadas do livro Lendas Brasileiras (2002), de Luís da Câmara
Cascudo – foi não só demonstrar se as ideologias sobre o feminino
nas narrativas acompanham o papel que esse mesmo feminino ocupa
nas histórias; mas também observar, de forma bastante sintética, se
há alguma relação entre o conservadorismo e a misoginia dos séculos
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(TCC) da aluna Ana Júlia Gaiani de Santis em 2010 na Unimep (Piracicaba, SP), sob a orientação da Prof.a Dr.a Ana
Cristina Carmelino.
1

Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras • Franca (SP) • v. 7 • n. 1 • p. 31-58 • jan./jun. 2011

32

passados e a região do país em que viviam as pessoas. Além disso, o
estudo buscou resgatar, ainda que de forma limitada devido às características do gênero, as lendas de nosso folclore, hoje esquecidas.
Palavras-chave: formação discursiva; formação ideológica; lendas brasileiras; feminino.

ABSTRACT
In this study, we analyzed the female figure in Brazilian folklore
legends of the concepts of discursive formation and ideological formation of French’s discourse analysis. Our goal in this investigation
- that took into account the study of three legends selected from the
book Lendas Brasileiras (2002), written by Luís da Câmara Cascudo
- was not only to demonstrate that the ideologies of the feminine in
the narrative accompanying the paper that this same feminine is in
the stories, but also to note, in a very synthetic way, if there is any
relation between conservatism and misogyny of the past centuries and
the region of the country where people lived. In addition, the study
sought to bring back, even if it was limited due to the characteristics
of the genre, the legends of our folklore that are forgotten nowadays.
Keywords: discursive formation; ideological formation; brazilian legends; feminine.
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INTRODUÇÃO
Com a evolução da tecnologia, o desenvolvimento das cidades,
a globalização e o mundo caminhando sempre apressadamente, as
tradições populares se tornaram, e continuam se tornando, cada vez
mais esquecidas, obsoletas. Costumes como os de reunir famílias
para escutar os “causos” contados por algum parente mais velho,
por exemplo, já foram completamente substituídos por partidas de
videogame, pela televisão, por conversas ao telefone, hoje possíveis
em qualquer lugar e para qualquer lugar.
Não podemos desconsiderar, no entanto, a importância que tiveram essa tradição e outras para a cultura popular, que nos remete às
raízes de nossa nação. Nosso folclore revela muito do que era a vida
no passado – distante e não tão distante –, nos mostra quais eram as
danças populares, vestimentas, cantigas, até comidas. Mais do que
isso, o folclore pode nos revelar como agiam e pensavam as pessoas
em épocas até mesmo remotas, para além do que nos mostram os
registros históricos pautados em documentos e achados de nomes
grandiosos do trajeto de nossa nação.
É diante da importância dessas tradições populares para a consolidação da cultura da nação, não só do ponto de vista artístico,
mas também das vivências e da caracterização da sociedade em um
todo, que buscamos analisar a figura feminina nas lendas brasileiras
a partir dos conceitos de formação discursiva e formação ideológica
propostos pela Análise do Discurso. Ao considerarmos que as lendas,
uma das partes de maior destaque de nosso folclore, trazem enunciados que circulavam oralmente em determinados grupos sociais,
podemos encontrar, nelas, uma forma de conhecer um pouco mais
desses grupos sociais, como pensavam, em que acreditavam, quais
eram os comportamentos esperados, inclusive diante da figura feminina, a qual representou a mulher de várias formas; mulher essa que,
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pela história das sociedades, foi vítima de preconceito, humilhação
e castração moral por muito tempo.
Neste artigo, recorte de um trabalho maior realizado para a conclusão do curso de Letras – licenciatura em Português da Unimpe
– buscamos ilustrar como era retratada essa mulher em algumas das
lendas de nosso país, tomando por base, especialmente, o papel que
tais mulheres ocupam nas narrativas das lendas (de vilã ou heroína;
ativo ou passivo); e as formações ideológicas que esses papéis nos
revelam. Também procuramos observar, por meio do corpus recortado, até que ponto a localização geográfica das lendas interferem
em suas ideologias.
Além disso, procuramos, ainda que de forma limitada, resgatar um
pouco desse gênero textual já esquecido em meios sociais, especialmente os urbanos. De forma limitada porque a lenda, por definição,
trata-se de um gênero de modalidade oral; consequentemente, seu
resgate deveria ser feito pela oralidade. Entretanto, duas foram as
impossibilidades da coleta de um corpus oral: a limitação geográfica
que isso acarretaria, já que teríamos que nos restringir às narrativas de
habitantes de um determinado local, e a falta do hábito de se contar
as lendas tradicionais, algo que ficou restrito apenas aos mais idosos,
principalmente nos meios urbanos. Não podemos desconsiderar que
existem as chamadas “lendas urbanas”, como a da Loira do Banheiro
ou as que circulam por mensagens de e-mails sobre gangues de ladrões
de órgãos, por exemplo, porém essas não são o foco de nossas análises.
Tendo em vista essa limitação, nosso corpus foi extraído do livro
Lendas Brasileiras, de Luís da Câmara Cascudo (2002). Neste artigo
apresentamos a análise de apenas três dessas lendas, quais sejam: A
lenda de Itararé, Barba Ruiva e A cidade encantada de Jericoacoara, das
regiões Sudeste, Norte e Nordeste, respectivamente. Como já mencionamos, foi um recorte feito de um trabalho maior, o qual contou
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com um corpus de 13 lendas de todas as regiões do país. Optamos
por essas três levando em conta os critérios também já mencionados:
as diferenças narrativas, colocando, em cada uma delas, o feminino
em um papel diferente, e o fato de serem de regiões distintas e relativamente distantes, do país.

ANÁLISE DO DISCURSO: ALGUNS CONCEITOS-CHAVE
Antes de tratarmos das formações discursivas e ideológicas, foco
central do trabalho, é necessário fazer uma breve apresentação da
Análise do Discurso francesa (AD, para futuras referências), que
teve início na década de 60 com os estudos de Pêcheux (1993). Se
simplificarmos muito, podemos entender a AD como o estudo da
língua além dos limites de seu sistema exclusivamente estrutural,
constituindo em uma “ junção” do campo da língua com o campo da
sociedade, porém devemos ter claro que essa definição é bastante
simplória, até prosaica. Segundo Fernandes (2005, p. 22), “analisar
o discurso implica interpretar os sujeitos falando, tendo a produção
de sentidos como parte integrante de suas atividades sociais. A ideologia materializa-se no discurso que, por sua vez, é materializado
pela linguagem em forma de texto”. Assim, podemos entender a AD
como algo interdisciplinar, o que significa estudar a linguística e seu
contexto histórico-social, envolvendo áreas de conhecimento além
da própria Linguística: a Psicanálise e o Materialismo Histórico
(ORLANDI, 2005).
Como definiu Foucault (2009, p. 10), “o discurso não é simplesmente
aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo
por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar”. Já
Cardoso (1999, p. 21), abordando o discurso de forma mais técnica,
apresenta-o como:
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alidade constitutiva e que a compreensão do fenômeno da
linguagem não deve ser buscada apenas na língua, sistema
ideologicamente neutro, mas num nível situado fora da dicotomia língua/fala. [...] O discurso é, pois, um lugar de
investimentos sociais, históricos, ideológicos, psíquicos, por
meio de sujeitos interagindo em situações concretas.

A AD, então, é o que estuda este discurso, considerado por Foucault o “poder” do homem e definido por Cardoso (1999) como além
das dicotomias língua/fala. Ainda segundo essa autora, a AD “tem
como grande meta dos processos discursivos inscritos em relações
ideológicas” (CARDOSO, 1999, p. 23). Então, tomando por base
sua definição de discurso e mesmo o “poder” que tem ele, atribuído
por Pêcheux, podemos entender que a AD estuda os enunciados
produzidos em situações sociais diversas, considera os contextos de
produção, a história, analisando-os de forma mais ampla do que algo
meramente estrutural.
A AD passou por três fases diferentes (PÊCHEUX, 1993), de
acordo com a forma como cada uma delas analisava o discurso. A
primeira delas, AD-1 (1969 a 1975), trabalhava com discursos “mais
estabilizados, menos polêmicos” (PÊCHEUX, 1993, p. 311). Por
mais estáveis, ou estabilizados, deve-se entender que os textos eram
produzidos dentro de posições ideológicas e lugares sociais mais limitados; em outras palavras, eram textos de posição ideológica clara,
representando as ideias de determinado grupo social. Era feito um
trabalho mecânico com os textos, de análise de léxico e sintaxe e,
posteriormente, de “sinonímia e paráfrase”, localizando sinônimos e
extraindo daí os possíveis significados do texto. Há aí uma ideia de
“máquina discursiva”, uma vez que a análise dos textos é feita de forma
mecânica. Já na AD-2 (1975-1981), embora se mantenha essa análise
mais estruturalista, os discursos tornam-se menos homogêneos. Nessa
fase, começa-se a falar em heterogeneidade, e o conceito da Formação
Discursiva (que será abordado posteriormente neste trabalho e trataDiálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras • Franca (SP) • v. 7 • n. 1 • p. 31-58 • jan./jun. 2011
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do por FD), de Foucault (1969), deixa de ser visto como um espaço
fechado, ainda que as FDs fossem ainda vistas separadamente. Essa
“nova visão” da FD se dá porque começa um rompimento com essa
ideia da maquinaria discursiva, apesar de não ser uma quebra total,
visto que para Pêcheux (1993, p. 311), “uma FD não é um espaço
estrutural fechado, pois é constitutivamente ‘invadida’ por elementos
que vêm de outro lugar (isto é, de outras FD)” (PÊCHEUX, 1993,
p. 314). Somente na AD-3 (a partir de 1981) é que se rompe de uma
vez este conceito, uma vez que os discursos deixam de ser analisados
separadamente. As análises são feitas relacionando discursos, bem
como trazendo para seu foco a questão das outras vozes, a presença
do outro, nos discursos.
Por se tratar de uma ciência que estuda a linguística dentro de um
contexto social, e entendendo que todos os contextos sociais apresentam uma ideologia, percebemos que a AD, bem como o discurso
em si, está totalmente relacionado à questão da ideologia de uma
sociedade, desde a sua primeira fase – assim, fica claro ao considerarmos que a AD-1 trabalhava com textos de posições ideológicas
definidas – até os estudos mais recentes, mudando apenas o tipo de
texto utilizado como objeto de análise. Portanto, antes de definirmos
os conceitos de FD e Formação Ideológica (FI), é importante que
tratemos da ideologia.
Segundo Fiorin (1997), ideologia é o conjunto de ideias, representações que justificam e explicam a ordem social, as condições de vida do
homem e as relações que são mantidas com outros homens. “Como ela
é elaborada a partir das formas fenomênicas da realidade, que ocultam
a essência da ordem social, a ideologia é falsa consciência” (FIORIN,
1997, p. 29). O que se pretende dizer com isso é que, de certa maneira,
a ideologia é uma inversão da realidade. As coisas, na aparência, são
de um jeito que não são na essência, em sua forma fenomênica. De
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uma forma mais ampla (e também simplificada), pode-se dizer que
a ideologia é uma visão de mundo de determinada classe social, de
onde se deduz que existem tantas visões de mundo quanto forem as
classes sociais de uma formação social. Apesar disso, independente
de quantas forem as ideologias de classes sociais, a ideologia dominante sempre será a da classe social dominante. Conforme exemplo
citado por Fiorin (1997), em uma sociedade capitalista, a ideologia
dominante é a ideologia burguesa. A definição de Althusser (1970,
p. 69-70), por sua vez, parte do que escreveu Marx sobre o termo:
o sistema das ideias, das representações, que domina o espírito
de um homem ou de um grupo social [...] a ideologia. Ainda
por Althusser (op. cit.), “a ideologia é então concebida como
pura ilusão, puro sonho, isto é, nada. Toda a sua realidade
é construída fora de si própria. É pensada como uma construção imaginária” (p. 70).

Dessa forma, conseguimos entender que a ideologia não tem história, mas acompanha o processo histórico da humanidade, estando
presente nele, e se apresenta na sociedade de alguma forma sólida
externa a ela, o que nos traz de volta aos conceitos de FD e FI, sobre
os quais falaremos a seguir. Podemos acrescentar, ainda, a definição de Chauí (1994) que, além de mencionar que a ideologia é o
conjunto de pensamentos de uma classe dominante, diz que esses
pensamentos são “incorporados pelo senso comum social”. Assim,
a “função principal da ideologia é ocultar e dissimular as divisões
sociais e políticas, dar-lhes a aparência de indivisão e de diferenças
naturais entre os seres humanos” (CHAUÍ, 1994, p. 28). Além de
mascarar a realidade, a ideologia também tem por função nos impedir
de questionar, de pensar sobre, de refletir sobre como, de fato, se
constitui a sociedade. As definições de ideologia, de um modo geral,
são bastante semelhantes entre si.
Quanto às FIs e FDs, Fiorin (1997) as define de maneira bem
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simples. A FI é a visão de mundo de determinada classe social, ao
passo que a FD é a materialização dessa visão de mundo. Como não
existem ideias que se constituem fora dos quadros de linguagem, a
FI, como ideia, exige uma linguagem como uma forma de “suporte”.
As visões de mundo de cada classe ou formação social são disseminadas através da língua; depois de assimiladas são transmitidas a cada
novo “integrante” de tal classe. Daí, conclui-se que o discurso não é
criação, e sim reprodução, como vemos em:
O discurso não é, pois, a expressão da consciência, mas
a consciência é formada pelo conjunto dos discursos interiorizados pelo indivíduo ao longo de sua vida. O homem
aprende como ver o mundo pelos discursos que assimila e,
na maior parte das vezes, reproduz esses discursos em sua
fala. (FIORIN, 1997, p. 35).

Logo, é exatamente o oposto do que podem imaginar os leigos:
tradicionalmente costuma-se dizer que: os indivíduos falam o que
pensam, sem pensar que o que pensam foi interiorizado pelos discursos que formaram sua consciência (e, por consequência, sua visão de
mundo – a ideologia) ao longo da vida. Por mais que cada indivíduo
manifeste suas ideias de “maneira própria”, o que ele está manifestando já foi definido socialmente. Deve-se considerar, ainda, que
há a diferença entre discurso e texto. Um mesmo discurso pode ser
manifestado em diferentes textos, e são esses textos que constituem
a “maneira própria” de cada indivíduo manifestar seu discurso. São
textos, formas de manifestações, diferentes, mas utilizando-se do
mesmo discurso que, convém dizer mais uma vez, é preestabelecido
pela FI de uma sociedade. Já segundo Brandão (1997, p. 39):
o conceito de FD regula a referência à interpelação-assujeitamento do indivíduo em sujeito do seu discurso. É a FD que
permite dar conta do fato de que sujeitos falantes, situados
numa determinada conjuntura histórica, possam concordar
ou não sobre o sentido a dar às palavras, falar diferentemente
falando a mesma língua.
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A FD, então, é aquilo que dá suporte aos discursos de diferentes
FIs. Por fim, Foucault (2009, p. 44-45), considerado o “pai” do
conceito de FD, embora não usasse o termo “ideologia”, fala sobre
a apropriação do discurso por grupos sociais que seguem a mesma
doutrina, bastando todos compactuarem com ela para assumirem
aquele mesmo discurso; o que, de certa forma, acaba vertendo também na questão da ideologia ou de uma FD ser aquilo o que é dito
por determinado grupo social, uma vez que um sujeito que reproduz
um discurso assumido por determinada doutrina compactua com a
ideologia dessa doutrina.
Podemos sintetizar, então, citando Fiorin (1997, p. 32): “enquanto
a FI define o que pensar, a FD define o que dizer”.

A LENDA COMO GÊNERO DISCURSIVO
As lendas, associadas ao passado e a seres fantásticos e imaginários,
ainda são contadas no presente. Hoje, existem diversas histórias que
circulam na sociedade, caracterizadas por “lenda urbana” ou “lenda contemporânea”. Costumam aparecer mais em meios digitais,
chegam por e-mail e contam histórias diversas acontecidas com um
“amigo de um amigo”, nunca identificado (LOPES, 2008); porém
podem ser passadas, também, pelo “boca a boca” (DION, 2008).
Como exemplos dessas lendas, temos a conhecida história de alguém
que acordou em uma banheira cheia de gelo, sem os rins, depois de
ser coagido a tomar a droga chamada “Boa noite Cinderela”, muito
popular na internet; e as especulações, também bastante conhecidas,
sobre uma famosa rede de fastfood utilizar minhocas na composição
de sua carne, as quais já circulam em grandes cidades há bastante
tempo e são de conhecimento da população desde antes da popularização da internet. No entanto, nosso foco não está nas tais lendas
urbanas, mas nas que são chamadas de lendas tradicionais, as que
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são contadas com menos frequência no convívio social, conhecidas
pelas gerações mais novas apenas por meio da escola e de convívio
ou contato com pessoas mais antigas.
Baseada nos estudos sobre lendas de Bertrand Bergeron, Dion
(2008, p. 3) define a lenda tradicional como:
uma narrativa, uma fabulação que revela certa subjetividade
tendo por pano de fundo, fatos reais, históricos e de elementos
reveladores do fantástico, do sobrenatural e do extraordinário. O discurso lendário, mais do que uma simples narrativa
visando divertir um auditório, explora os valores morais de
uma comunidade trazendo à luz tanto um exemplo a seguir,
um modelo de indivíduo, tanto um contraexemplo, um desvio de comportamento a ser evitado. Sua função primeira
é de advertir e persuadir. O acontecimento sócio-histórico
desencadeador da narrativa é de responsabilidade do grupo
que o impregna com seus valores e com seus modelos de
comportamento. Assim, cada lenda é o lugar de uma reinterpretação de fatos. Discurso de prevenção e de advertência
nascido da necessidade de limitar o normal do anormal, a
moral do imoral, a lenda é sempre a narrativa de alguma
transgressão, de uma ação que consiste em desobedecer, em
violar o proibido, em ultrapassar os limites habitualmente
permitidos e tolerados. Os transgressores, pelo antimodelo
que eles representam, colaboram para a norma e a coerência
do grupo de pertença.

É importante ter em mente essa definição, pois, em dicionários, o
conceito se apresenta de forma bastante simplificada. De um modo
geral, o que pode ser encontrado tanto no Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa (HOUAISS, 2001) quanto no Novo Aurélio do
Século XXI (FERREIRA, 1999), dois dos dicionários mais conhecidos do país, é a caracterização da lenda como narrativa de caráter
maravilhoso que relata algum fato histórico transformado, distorcido
pela imaginação popular. É uma definição semelhante a que encontramos no Dicionário de gêneros textuais escrito por Costa (2008):
Lenda: narrativa ou crendice acerca de seres maravilhosos ou
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encantatórios, de origem humana ou não, existente no imaginário popular. Trata-se de história, também chamada legenda,
cheia de mistério e fantasia, de origem no conto popular,
que nasceu com o objetivo de explicar acontecimentos que
teriam causas desconhecidas. Nessa busca do maravilhoso,
o ser humano sempre procurou dar sentido à movimentação
dos astros, à migração de animais, aos fenômenos naturais,
etc. Essa narrativa de caráter maravilhoso pode também se
referir a um fato histórico que, centralizado em torno de
algum herói popular (revolucionário, santo, guerreiro), se
amplifica e se transforma sob o efeito da invocação poética
ou da imaginação popular. Desse modo, como o conto popular oral, apresenta algumas características básicas: (i) rica
em ações e situações antigas; (ii) permanência no tempo;
(iii) de autoria anônima ou desconhecida; (iv) transmissão
e divulgação de geração em geração entre pessoas e comunidades; (v) convergência das ações para o tema ou foco da
lenda, como a busca, por exemplo, de um mundo feliz, de
paz, de justiça, etc.; (vi) sequência lógica no tempo e no
espaço narrativo; (vii) destaque de algum personagem por
seus poderes sobrenaturais ou atos de heroísmo; (viii) relação
direta da história com o momento histórico da região e da
comunidade que a cria; (ix) final emblemático, com desenlace
maravilhoso ou extraordinário.

A definição de Costa (2008) na íntegra abrange as definições de
ambos os dicionários consultados e acrescenta a elas algumas características específicas das lendas. Segundo Dégh (apud LOPES,
2008), também o que é importante na caracterização de uma lenda
é a crença e o medo daquilo que se conta. Dessa forma, podemos
então acrescentar às definições dos dicionários e de Dion (2008) que,
junto das demais características apresentadas, o que faz de um “conto
popular” uma lenda são as reações que ele incute na sociedade em
que circula; deve ser acreditado e/ou temido.
Em uma leitura atenta, percebemos que: o que nos diz Dion (2008)
sobre lendas de alguma forma contradiz o que nos mostram os verbetes de dicionários; uma vez que a autora nos traz a lenda como a
história contada para educar por meio dos erros de anti-heróis e os
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dicionários falam sobre histórias que se contam enaltecendo e distorcendo atos heróicos (distorcendo, aqui, no sentido de transformá-los
em algo maravilhoso). Entretanto, diante dos textos encontrados,
alguns utilizados para a composição de nosso corpus de análise, podemos entender que não se tratam de definições contraditórias, mas
complementares. Assim, como mencionou Lopes (2008), a lenda se
trata de um gênero bastante difícil de definir, embora muitos continuem tentando. Podemos entender, de qualquer maneira, que suas
características mais importantes são: estar presente no imaginário
popular e ser considerada essencialmente um gênero oral. A partir
disso, entendemos que dificilmente uma lenda será contada da mesma
maneira em mais de um local e existe, nas histórias, certa limitação
geográfica.

FDs E FIs NAS LENDAS BRASILEIRAS: UMA ANÁLISE
Retomando o que foi dito em nossa introdução, as lendas selecionadas para compor o corpus do trabalho foram A lenda de Itararé, da
região Sudeste do país, Barba Ruiva, da região Norte do país, e A
cidade encantada de Jericoacoara, da região Nordeste do país.
A lenda de Itararé conta sobre a índia Jaíra, a mais bela de uma tribo, que é sequestrada por homens brancos porque o capitão deles se
apaixona por ela. Sua tribo faz um plano de resgate, porém a índia se
recusa a executá-lo porque também se apaixona pelo homem; o que
provoca a ruína dele, “homem forte e valoroso”, que acaba abandonando seus homens e comete suicídio por causa dela.
Barba Ruiva é a história de um rapaz, Barba Ruiva, que vive sob a
maldição da Mãe-D’água. Sua mãe engravidou antes de casar com
o seu pai, que morreu também antes do matrimônio. Para evitar a
desonra da família, ela vai ter a criança longe de casa e a abandona
em um lago, daí surge à maldição: o garoto vive menino de manhã,
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jovem pela tarde e adulto pelas noites e é temido pelas mulheres e
foge de homens.
A cidade encantada de Jericoacoara, por sua vez, é sobre a tal cidade,
onde vive uma princesa encantada, virada em serpente com membros
e cabeça de mulher. Para que ela se torne novamente princesa e se
tenha acesso aos tesouros escondidos da cidade encantada, é necessário o sacrifício de um homem.
Em cada narrativa, o feminino aparece de formas diferentes: em
A lenda de Itararé, temos a protagonista Jaíra como a “mocinha sofredora” e, em dado momento, a esposa (do homem branco) como
vilã; em Barba Ruiva, observamos a Mãe-D’água em papel ambíguo
e mandante de suas ações, responsável pela maldição, ao passo que
em A cidade encantada de Jericoacoara temos na princesa uma figura
completamente passiva, nem responsável pela maldição, nem em
posição de tomar alguma atitude para desfazê-la, ela apenas espera
que alguém quebre o encanto.
Conforme já mencionamos, buscamos mostrar, por meio da análise
das FDs e FIs dessas lendas, se as funções que ocupam essas figuras
femininas, nas narrativas, interferem na ideologia apresentada nas
lendas.
Feita essa breve apresentação, seguem as análises:
1) A lenda de Itararé

A lenda de Itararé, da região Sudeste do país, trata de uma índia,
Jaíra, sequestrada por homens brancos em meio a uma guerra de
sua tribo e a tribo dos homens. Ela se apaixona pelo capitão do
“exército branco” e ele, casado, também se apaixona por ela. Porém
sua esposa toma conhecimento disso e parte em busca do marido.
Ela e a índia se desentendem e Jaíra parte para uma pedra, dizendo
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que espera que o capitão a encontre lá depois que ouvir três vezes o
grito de uma araponga, reproduzido pela própria índia. Se ele não
fosse, ela se atiraria da pedra no rio que corre abaixo. O capitão, ao
escutar o sinal, não consegue ir atrás de sua amada imediatamente
e, quando finalmente chega ao local combinado, só encontra suas
vestes e uma coroa de flores de maracujá. Desolado, pula no rio atrás
dela. Sua esposa chega ao local um pouco depois, quando sabe que
ele foi procurar Jaíra, e também encontra apenas o que foi deixado
pela índia no local onde seu marido se matou, o que faz com que ela
amaldiçoe o lugar. Não fica claro se é consequência da maldição da
mulher branca, porém conta-se que Jaíra era vista pelos arredores,
vestida de branco, usando uma grinalda de flores de maracujá, e
atraia viajantes para matá-los e, com seu sangue, tenta ressuscitar o
homem que se matou por ela.
A narrativa gira em torno da mulher como a ruína do homem. No
caso, são duas mulheres em papéis de destaque, ambas representando
a mesma ideologia. Por meio da personagem Jaíra, encontramos, num
primeiro momento, o discurso da perdição pela beleza feminina. Ao
dizer que “uma das mulheres mais formosas da tribo – Jaíra – caiu
sob o poder do chefe do bando contrário, homem forte e valoroso”
(CASCUDO, 2002, p. 93); vemos que há tempos existe uma forte
ideologia da mulher bonita, “formosa”, como aquela capaz de chamar
a atenção dos homens (o que não se aplica ao masculino, já que o
homem, para ter algum valor, deveria ser forte, como fica explícito
no mesmo fragmento). Como consequência disso, a mulher bonita
é aquela que causa a ruína dos homens. Isso justifica, por exemplo,
o vestuário feminino dos séculos passados, que valorizavam muito
pouco as formas femininas. Ora, se era a intenção preservar os homens
das tentações provocadas pela mulher, tentações essas refletidas não
só em atitudes ou desvios de condutas atribuídos às mulheres, mas
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também no próprio corpo feminino, o conveniente é que ele fosse
escondido. Se não fosse a beleza da índia, os de sua tribo poderiam
fugir dos homens brancos que pretendiam tomar o local em que eles
viviam, já que não haveria ninguém para resgatar. O feminino, então,
é colocado em papel tal que não representa a ruína de apenas um
homem, mas de toda uma tribo. O discurso nos leva a uma alusão à
figura de Eva: desobedecer ao Senhor e comer do fruto proibido fez
com que toda a humanidade pagasse o preço de não viver no Paraíso;
o castigo não se estendeu apenas a ela e a Adão. De alguma forma,
se entendermos todo o caráter cristão presente nas FIs dos séculos
passados, A lenda de Itararé nos mostra um pouco dessa mulher capaz
de devastar uma sociedade.
Essa possibilidade de discurso e ideologia se consolida no momento
em que, feito o plano de resgate da índia sequestrada, ela o frustra,
pois também se apaixonou pelo homem branco, seu sequestrador:
“(...) é que o chefe se apaixonara pela linda bugra, e Jaíra também se
apaixonara pelo moço, de modo que o guerreiro enviado regressou
sem nada haver conseguido” (CASCUDO, 2002, p. 95). Voltamos à
Eva mais uma vez: o discurso nos mostra uma fragilidade no caráter
feminino, uma incapacidade de ser racional e abdicar daquilo que
gostaria de fazer, mas não deveria, em prol de um grupo maior. O
proibido e imoral e a fragilidade feminina que a impede de fugir da
tentação desse proibido torna a ser reforçado quando descobrimos que
o homem branco por quem Jaíra se apaixona é um homem casado.
De várias formas possíveis, se observado atentamente, o discurso d’A
lenda de Itararé nos revela uma ideologia extremamente misógina.
Jaíra, a protagonista, reúne muitas das características decorrentes da
falta de moral que, acreditavam, era “inata” da mulher. A falta de uma
postura racional, de se afastar de um homem casado, por exemplo,
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ologia dominante entendia a mulher como esse alguém que não pode
se controlar por conta do sentimento romântico ou da sexualidade.
Ainda que isso, aparentemente, não provoque o fim da tribo dos
seus, a conduta de Jaíra acaba em ruína. Ao prosseguirmos a leitura,
vemos a inserção de outra personagem feminina – a esposa do amante
de Jaíra –, a qual é vitimizada pela situação e, dessa forma, não carrega
em si, do ponto de vista ideológico, todos os atributos negativos de
Jaíra. De fato, ainda que a narrativa traga a “mulher branca” como
uma espécie de vilã, pois é a partir de seu aparecimento que os fatos
trágicos se desdobram do ponto de vista discursivo e ideológico, a
esposa é apenas uma figura desolada; e, mesmo quando adquire
um caráter maligno e amaldiçoa o local onde seu marido e a índia
morreram apenas revela uma imagem da mulher inconformada com
o adultério – o que, tendo em vista o contexto histórico, chega a revelar um discurso particularmente diferente, até um pouco distante
do machismo típico da época, ao afastar essa mulher da resignação
e conformismo com a traição do marido. Isso é bastante evidente no
trecho da dita maldição:
A senhora branca soube do ocorrido, dirigiu-se a cavalo ao
rio, onde só viu a roupa de Jaíra e o lugar em que sucumbira
o esposo, e em pranto, a vociferar, amaldiçoou o rio em
que cuspiu três vezes. Então as águas cavaram o solo e se
esconderam no fundo da terra, os peixes ficaram cegos, a
mata fanou-se e morreu! [...] (CASCUDO, 2002, p. 96).

Quando voltamos à Jaíra, porém, voltamos também à misoginia
materializada. É a morte da índia que leva um rapaz “valoroso e forte”
à morte, o que não alteraria somente o percurso da vida pessoal desse
homem, mas também de todo o seu exército, já que era ele o líder.
Dessa forma, voltamos à mulher-vilã, a representação do perigo ao
masculino. Mesmo depois de morta, a imagem mantém-se, quando
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a lenda nos conta que Jaíra, em espírito, assassinava homens para,
com seu sangue, tentar reanimar seu amante falecido.
Contam que quem descia, de noite, à gruta de Itararé veria
Jaíra, vestida de branco, com a grinalda de f lores de maracujá, tendo ao colo o corpo do moço que morrera por ela.
Às vezes, a sua sombra vinha à beira da estrada, matava os
viajantes, tirava-lhes o sangue e com ele ia ver se reanimava
o seu morto querido (CASCUDO, 2202, p. 96).

Entendemos que é o amor desmedido que faz com que a moça aja
dessa forma, porém, mais uma vez, o discurso só nos revela a fragilidade do feminino.
Ainda que o homem também seja culpado pelo percurso dos acontecimentos, a própria narrativa o livra de ser acusado como “culpado”
de tudo o que aconteceu: em um primeiro momento, ao dizer que “à
noite, ouviu-se três vezes o canto da araponga branca, mas o chefe
dos brancos não foi procurar Jaíra” (CASCUDO, 2002, p. 95) o que
significa que ele não vai atrás de sua amante, como o combinado vemos uma FI que assume o homem como ser racional e a mulher como
ser passional. Ele hesita, parte atrás dela quando é tarde demais. É o
momento em que a razão dá espaço à emoção, mesmo para a figura
masculina representante do homem vil da época: forte e valoroso. Mas,
quando do desfecho da história, o rapaz é, mais uma vez, poupado:
ainda que ambos tivessem cometido suicídio pelas mesmas razões, é
a alma da moça, e não a do homem, que não descansa, na tentativa
de trazer de volta seu amado. Entendemos a misoginia presente no
discurso quando pensamos que uma razão possível para esse desfecho seria a atribuição da culpa à mulher, já que ela foi quem, desde o
princípio, apenas por ser bela, provocou a morte do chefe dos brancos.
É interessante atentar para um detalhe, ainda na mesma lenda, que
nos revela um pouco mais sobre o machismo e as relações de gênero
e supremacia masculina: quando a tribo elabora o plano de resgate
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de Jaíra, fala-se num ritual para o preparo de um veneno (para dar
aos inimigos e embeber, também, as pontas das flechas), o curare. É
descrito aí que a mulher mais velha da tribo era responsável por esse
preparo, e parte do ritual consistia em ela aspirar a fumaça do veneno
e cair morta 2. É um fragmento pequeno, mas que pode nos revelar
muito sobre os costumes e crenças não só indígenas, mas também
dos chamados “homens brancos”: o valor do feminino era inferior
ao valor do masculino. A ideologia materializada nesse fragmento
nos leva a crer que eram as mulheres idosas, e não os homens idosos, as responsáveis por preparar o veneno porque, depois de velhas,
elas já tinham pouco valor social. Podemos entender que elas não
carregavam, talvez, a sabedoria e experiência dos velhos guerreiros
e, dessa forma, eram mais passíveis de sacrifício do que eles. A lenda
de Itararé revela um pouco da concepção da fragilidade moral e da
falta da razão, características atribuídas ao feminino.
2) Barba Ruiva

Ainda que o nome seja conhecido por muitos, a lenda do Barba
Ruiva, em si, não é muito contada em todo o país e são poucos os
que conhecem sua história, efetivamente. A narração é sobre uma
garota, filha de um viúvo, que engravida de um menino e, para não
lidar com a vergonha de ser mãe solteira, abandona-o em um lago.
A Mãe-D’água, testemunha da cena, fica irritada e pragueja a moça.
Então, Barba Ruiva é criado pela Mãe-D’água e, amaldiçoado, assume a forma de um garoto de dia, um jovem de barba ruiva ao meio
dia e um senhor de barba branca ao anoitecer, quando retorna para a
água. Ele assusta homens feitos e mulheres, que evitam ficar sozinhas
“Reuniram-se as tribos indígenas convocadas, e durante uma lua inteira se prepararam para a guerra. Efetuaram a
festa do preparo do curare, também chamado uirari. Era a mulher mais velha da tribo quem tinha a honra de preparar
o veneno; vestia-se com penas vermelhas, escutava o canto dos pajés e partia para o mato, de onde voltava carregada
de ervas. Quando o curare ficava pronto, os vapores da panela subiam; ela os aspirava e caía morta. Assim se fez.”
(CASCUDO, 2002, p. 93).

2
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pra não encontrar o rapaz. Entretanto, não os assusta porque quer,
mas apenas porque todos tem medo dele. Para quebrar o encanto, é
necessário que se torne cristão, já que não é batizado, e isso deve ser
feito por uma mulher.
Mesmo trazendo um protagonista homem, a figura feminina exerce
papel fundamental e importante. Nessa lenda, mesmo em uma leitura
breve e desatenta, podemos identificar muitos discursos que, como
esperado e suposto em hipótese deste trabalho, revelam ideologias
machistas.
O primeiro momento em que isso é observado dá-se quando a mãe
do protagonista engravida dele. Na narrativa, é dito que ela foge grávida para não precisar lidar com a vergonha de ter um filho sem um
pai. A história é de séculos passados e, nesse fragmento, deixa bem
claro que, à época, era inconcebível que uma mulher engravidasse
antes de ser casada, já que as moças eram educadas de uma forma
bastante conservadora e tinham a sexualidade repreendida, pois deviam guardar-se apenas para o marido. Mesmo desconhecendo a
ideologia de tal momento histórico, a leitura da lenda nos leva a ela,
pois revela, em seu discurso, que uma moça solteira e grávida precisa
fugir para não passar pelo constrangimento não apenas de ser mãe
solteira, mas de ter iniciado a vida sexual antes do casamento.
Outra figura que aí aparece é a da Mãe-D’água, que surge “tremendo de raiva na sua beleza feiticeira” (CASCUDO, 2002, p. 19): “O
tacho desceu e subiu logo, trazido por uma Mãe-D’água, tremendo
de raiva na sua beleza feiticeira. Amaldiçoou a moça que chorava,
e mergulhou” (CASCUDO, 2002, p. 19). A escolha de uma figura
feminina para representar a “ira feiticeira”, ainda que fosse totalmente ao acaso e descompromissada, já revelaria de alguma forma
algo ideologicamente pré-moldado, especialmente se levarmos em
conta que tudo o que pensamos ou dizemos é reflexo do que nos é
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ensinado; o que nos leva a Fiorin (1997), quando ele afirma que a FD
define o que dizemos enquanto a FI define o que pensamos. Porém
ela aparece como uma Mãe-D’água, entidade conhecida do folclore
brasileiro. No caso, a suposta arbitrariedade seria na escolha de uma
entidade feminina já nas raízes folclóricas, não na lenda em si, mas,
da mesma forma, isso nos revela uma ideologia da mulher-feiticeira.
A entidade, por ser feminina e não masculina, induz à ideia de que
a mulher é quem detém o lado negativo da feitiçaria. Amaldiçoar a
menina que deixa o filho na água, também, revela nas entrelinhas o
discurso da necessidade da maternidade para o feminino. Sabe-se que,
em séculos passados, a maternidade era bastante valorizada, considerada o ápice da vida de uma mulher. Por meio do discurso presente
no fragmento que relata a maldição da Mãe-D’água, essa ideologia
é bem clara: ainda que a entidade seja feiticeira, termo que por si só
carrega negatividade, o que o fragmento representa é, ao contrário
de algo negativo, o idealizado. Em outras palavras, pode-se entender
que o amaldiçoar a garota que abandona seu filho pode ser lido, no
âmbito discursivo-ideológico, como uma forma de educar mulheres
a não abandonarem suas crianças. Desde o princípio, a lenda revela
esse caráter educativo, já quando nos conta que a jovem vai ter seu
filho longe de casa para não envergonhar a família: “Chegando o
tempo, descansou a moça nos matos e, querendo esconder a vergonha,
deitou o filhinho num tacho de cobre e sacudiu-o dentro da lagoa”
(CASCUDO, 2002, p. 19).
Depois de nascido o menino Barba Ruiva, nos anos seguintes à
maldição, mais uma vez vemos figuras femininas na narrativa. Ainda
que não ocupem papéis de destaque se pensarmos no construir da
história – de fato, são apenas personagens secundárias –, numa perspectiva ideológica, são tão significativas quanto às personagens mais
importantes. Quando se diz que Barba Ruiva procurava mulheres
Diálogos Pertinentes – Revista Científica de Letras • Franca (SP) • v. 7 • n. 1 • p. 31-58 • jan./jun. 2011

52

para abraçá-las e beijá-las, mais uma vez encontramos o discurso e
a ideologia da necessidade de a mulher não interromper ou fugir da
maternidade. A criatura amaldiçoada representa a carência de um filho
criado sem mãe. É interessante observar que, em nenhum momento, a maldição recai também sobre o pai. Ainda que ele tenha culpa
efetiva no destino da criança; isso acontece de forma que não possa
ser “incriminado”, já que falece antes que seja possível casar-se com
a mãe de Barba Ruiva, o que o isenta de um estigma de crueldade.
Mesmo assim, a criança não teve um pai e, em nenhum momento,
sente falta dessa figura paternal; pelo contrário, foge dela: “Mas o
Barba Ruiva não ofende a ninguém. Corre sua sina nas águas da
lagoa de Paranaguá, perseguindo mulheres e fugindo dos homens”
(CASCUDO, 2002, p. 21). No caso, é a falta do discurso da ausência
paterna que reforça a ideologia da maternidade essencial.
Por fim, diz-se na lenda que mulheres evitam atividades à beira do
lago sozinhas para não encontrar o Barba Ruiva, ainda que ele não
faça mal a ninguém. O discurso por trás disso revela uma ideologia da
fragilidade feminina. No caso, porém, diferentemente de A lenda de
Itararé, essa fragilidade agora é física, e não moral. Nessa perspectiva,
aliás, o discurso preserva a moral das mulheres, o que nos mostra
uma “abordagem discursivo-ideológica” diferente das anteriores, já
que, como pudemos perceber, a maior parte das figuras femininas
carrega estigmas negativos e moralidade questionável. Se pensarmos
que elas evitam fazer suas atividades sozinhas para não serem “atacadas” pelo rapaz, podemos entender que elas tanto agem por um
instinto de preservação da vida quanto da reputação. No primeiro
caso, temem ser mortas pelo rapaz, ao passo que, no segundo, temem
apenas o assédio. Essa fragilidade é reforçada quando se diz que nenhuma mulher corajosa o suficiente para desfazer a maldição ainda
nasceu. Outro discurso que podemos encontrar nesses enunciados é,
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na mesma linha desse mencionado, a inferioridade da mulher diante
do homem. Desconsiderando a questão da figura maternal, Barba
Ruiva ataca mulheres e foge de homens, o que retrata, de certa forma,
a ideologia de uma sociedade que julga a mulher um ser incapaz de
enfrentar um homem, seja por falta de competência física, seja por
uma inferioridade inata do feminino.
3) A cidade encantada de Jericoacoara

A cidade encantada de Jericoara conta o caso de uma princesa transformada em serpente que vive na cidade encantada que dá nome à
lenda, do Nordeste do país. Para quebrar o encanto, é necessário
que algum homem se submeta ao sacrifício, já que ela se transforma
de volta em princesa apenas com sangue humano. Diz à lenda que,
até hoje, ela aguarda esse homem. É interessante mencionar que são
vários os mitos ofídicos brasileiros e não se sabe exatamente qual a
origem dessa figura específica nessas histórias – podem ter vindos
com negros ou europeus (CASCUDO, 1983, p. 251).
Nessa narrativa, a figura feminina aparece de forma passiva: ela é
uma princesa encantada, transformada em serpente de escamas de
ouro, mas com pés e cabeça de mulher (CASCUDO, 2002, p. 39).
Também é a única representação do feminino na lenda e aparece
de forma bastante coadjuvante, uma vez que a história conta sobre
uma cidade encantada, como fica evidente pelo seu título. Trata-se
de uma cidade que fica abaixo de uma ponte, e lá vive a tal princesa, que seria desencantada pelo sangue de um homem. Ainda que
seja uma aparição breve, mais uma vez, nosso folclore nos traz uma
imagem do feminino como ruína, perdição. A princípio, a lenda nos
diz apenas que “ela só pode ser desencantada com sangue humano”
(CASCUDO, 2002, p. 39), porém, na sequência, diz-se que “no dia
em que se imolar alguém perto do portão, abrir-se-á a entrada do
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reino maravilhoso” (CASCUDO, 2002, p. 39). Ou seja: não basta
apenas ser oferecido sangue humano, mas é necessário o sacrifício.
Esse discurso nos mostra, também nessa narrativa, a imagem da
mulher-ruína, aquela que enfraquece ou mata o homem para, de certa
forma, existir (no caso, a serpente precisa do sacrifício do homem
para existir em forma humana). 3
Essa ideologia é reforçada pela sentença final do enunciado: “A
princesa ainda continua na gruta, metade mulher, metade serpente,
como Melusina 3, e também como a maioria das mulheres” (CASCUDO, 2002, p. 41). Ao dizer que a serpente é como a maioria das
mulheres, podemos entender que fica claro que, tanto para quem
criou como para quem reproduzia a lenda, é da mulher essa necessidade de precisar do sacrifício alheio para se “desencantar”. Além
de retratar o feminino, novamente, como uma ruína do masculino,
o discurso também nos remete, de forma sutil, à falta de autonomia
feminina dos séculos passados. Não fica claro, no enunciado, se para
quebrar o encanto, o sacrificado deve se voluntariar a isso ou não;
porém é evidente que a princesa encantada assume um papel bastante
passivo no processo e apenas aguarda quem possa desencantá-la,
não podendo ela própria buscar sua “vítima”. Isso está presente em
diversas narrativas folclóricas, inclusive nas brasileiras – das mais
tradicionais, apenas na lenda do Lobisomem é que o próprio amaldiçoado deve quebrar o encanto de que é vítima –, mas são poucas
aquelas em que os encantos se desfazem com sacrifício e morte. O
que podemos imaginar disso é a relação mulher-casamento, talvez,
sendo o casamento o momento de “quebrar o encanto”. Talvez para a
ideologia dos séculos passados, o casamento não tivesse a conotação
negativa que tem hoje para o homem, como aquilo que encarcera e o
faz “escravo”; porém pode-se entender que casar exige deles algumas
Melusina: entidade do folclore europeu representada por uma figura que pode ser metade mulher, metade serpente
ou metade mulher, metade peixe.
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renúncias, ao passo que é aquilo que as mulheres esperam passivamente a vida inteira. Quando não se casam, continuam encantadas,
como a princesa de Jericoacoara, aguardando aquele que possa fazer
o sacrifício. É, mais uma vez, o machismo se materializando pelo
discurso já que, de alguma forma, a narrativa deixa a mulher em um
papel de espera e submissão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após concluídas nossas análises, podemos perceber que há pouca
ou nenhuma influência do papel que o feminino ocupa na narrativa
quando se pensa em ideologia. A mulher em papel ativo ou passivo, de
heroína ou vilã, geralmente aparece da mesma perspectiva misógina
e/ou conservadora. O que se observa é que independentemente do
papel que ocupe, a mulher é entendida como aquela que é capaz de
trazer a ruína ao homem – Jaíra é responsável pela morte do líder dos
homens brancos; a Mãe-D’água, junto da própria mãe do garoto, é
responsável pela maldição e vida de Barba Ruiva; a serpente encantada, mesmo que apenas espere para se tornar novamente mulher,
exige a morte de um homem. De um modo geral, nas três lendas que
analisamos, o feminino aparece apenas como sinônimo de destruição.
Também observamos que não há um padrão nem de etnia das
personagens, nem de local que defina esse conservadorismo misógino do Brasil colônia. Sobre isso, podemos supor que seja fruto
da colonização europeia, especialmente portuguesa, de nosso país.
Sabemos da educação cristã a que eram submetidos os europeus (e,
consequentemente, os portugueses) no século XV; e daí imaginamos
que, dada a colonização por cristãos e sabendo que a ideologia reproduz
o conjunto de ideias da elite dominante (no caso, os colonizadores); as
FDs e FIs pouco diferem das regiões porque são todas, fruto de um
mesmo povo, ou de povos com educação semelhantes. Entretanto,
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reforçamos que esse não foi nosso foco principal, por isso trata-se
apenas de suposições.
É diante do caráter educativo das lendas, ilustrando comportamentos adequados por meio de heróis ou anti-heróis, que nos deparamos
com mais essa parte do Brasil colônia, de uma sociedade que, de uma
forma ou de outra, reproduzia todos os preconceitos, estereótipos e
idealizações relacionados ao feminino de Portugal, mesmo não sendo,
aqui, uma terra propícia para isso, por conta da situação socioeconômica do povo, principalmente. Ainda que as lendas não fossem
contadas com o intuito de educar, eram contos que circulavam no
“boca a boca” e, voluntariamente ou não, acabavam por influenciar,
ainda que pouco, no comportamento popular.
Concluímos, após terminarmos nossas análises, que, ainda que a
História nos mostre um pouco de resistência feminina, nos traga
feitos, grandes ou não, de mulheres que precisavam driblar preconceitos pela sobrevivência; a intenção de manter o feminino sempre
em rédeas curtas existia para evitar desgraças que, acreditava-se que
as mulheres poderiam causar. Podemos dizer que, aos poucos, a
mulher conseguiu e ainda consegue, a passos muito lentos, se livrar
de alguns dos comportamentos socialmente impostos para que fossem seres humanos “melhores”, o que começou com os movimentos
feministas no século XX; porém, diante de ideologias repressoras tão
enraizadas, inclusive e principalmente nas camadas populares, as quais
constituem a maior parte do país, ainda há muito o que percorrer.
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